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 : القرآن الكرمي وإقراءه

  ي إجازة عنداإلجازة العليا يف القرآن الكرمي وعلومه من جامعة القرآن الكرمي / العاصمة صنعاء، و
بسند عال يف بعض سور القرآن الكرمي، وكما قرأت ات يف رواية حفص من د. علي عبدهللا، وإجاز 

منهم الدكتور: عبدالسالم مقبل اجمليدي،  والدكتور. عبدالاله هازع، والشيخ  على كثري من املشائخ
 .عبدالرمحن يوسف حفظهم هللا مجيعاً.  

 على يد الشيخ الدكتور/ حسني عبدهللا علي ، أصول منت الشاطبية يف القراءات السبعُت درس 
 الدكتور/ حسني عبدهللا على يد الشيخ ، أصول منت الدرة املتممة للقراءات العشر الصغرىُت درس

 علي. 
 على يد الشيخ الدكتور/ مبارك عبدهللا.، أصول منت طيبة النشر يف القراءات العشر الكربىُت درس 
  أعرض القراءات العشر الصغرى على يد فضيلة العالمة املقرئ/ مصباح الدسوقي شيخ القراءات
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 قائمة املنشورات العلمية

 املؤمترات العلميةأواًل. 

القدوات النسوية يف القرآن الكرمي، وأثرها يف اجملتمع، مقدم يف املؤمتر العلمي بعنوان: متكني املرأة، ــ 
 م(.2018ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين عام )

بعنوان:  العلمي املؤمتر يف مقدم األساليب واملواجهة بني املصلح وخصمه قصة طالوت امنوذجاً،ــ 
 م(.2019العابدين، عام ) زين السلطان جامعة: ماليزاي احلضارة اإلنسانية،

بعنوان: املؤمتر الثالث حول اللغة  العلمي املؤمتر يف مقدم الوقف واالبتداء وعالقته ابللفظ واملعىن،ــ 
 م(.2019العابدين) زين السلطان جامعة: ماليزاي العربية يف دول جنوب شرق آسيا،

 م(.2018يف عام )يف العاصمة كواملبور شاركة يف املؤمتر الدويل للشباب املسلم بدول شرق آسيا ــ امل

اليمن، مقالة بعنوان: جامعة القرآن الكرمي /، املدارس اليمنية يف اإلقراء والقراءاتـ املشاركة يف مؤمتر 
 م.2021مدارس اإلقراء بساحل حضرموت بني الواقع واملأمول، عام 

 املقاالت العلميةاثنيًا. 

مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث  املصلح وخصومه دراسة موضوعية، كتب فياآلايت الواردة يف
 م(،.2019أكتوبر 15) اإلسالمية

جملة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث  كتب يفالتنوع يف السياق القرآين سورة الكهف أمنوذجاً،  
 م(،.2019يوليو 13اإلسالمية، )

 مقال يف جملة: م(، 2019إبريل، 3) األساليب واملواجهة بني املصلح وخصومه قصة طالوت أنوذجاً،
            (MALISYAN JOUNRAL FOR ISLAMIC STUDIES). 

،  مقال (2020)،الكرمي القرآن لسور - السالم عليهم – األنبياء غري من املصلحني قصص مناسبات
 جامعة القرآن الكرمي والعلوم االسالمية ـ اليمن ـ حضرموت. يف جملة:

 .(املسائل وأهم واألمهية النشأة) القراءات علم سيصدر قريبا كتاب أيسر املقررات يف يفاملؤلفات:. ًا. لثاث

 حتت املراجعة والطباعة.األخطاء الشائعة يف قراءة املاليزيني  سيصدر قريبا كتاب كما                  



   

 
بدأت العمل كأمني صندوق مصنع الراين لتعليب األمساك يف عام  :نبذة عن التاريخ الوظيفي

م، مث انتقلت مث مديراً لتعليم يف اجلمعية اخلريية لتعليم القرآن الكرمي مث انتقلت للعمل 2002
وتنقلت بني مدير شئون الطالب، ومدير الشئون  يف الكلية العليا للقرآن الكرمي فرع املكال

 .معلما ومديرا وزارة الرتبية والتعليميف مكتب  وعملت، األكادميية، وبني مدير املوارد البشرية
 : اخلربات اإلقرائية

 مخسة وعشرين عاماً يف احللقات املسجدية.ألكثر من مدرساً للحلقات القرآنية  تُ عمل .1
( معلماً ومعلمة 50الرتبية والتعليم، وقمت بتدريب أكثر من )بوزارة للقرآن الكرمي عملُت معلماً  .2

من معلمي وزارة الرتبية مبحافظة حضرموت يف أحكام التجويد النظرية والتطبيقية يف دورة أقامتها 
 وزارة الرتبية.

عملت حمكمًا يف املسابقات القرآنية على مستوى ساحل حضرموت التابعة لوزارة الرتبية  .3
 والتعليم.

 ماليزاي العديد من احللقات القرآنية التابعة ملركز التلقي بباتوراكيت.دولة يف  درست .4
 .مت إبدارة كثري من الدورات واملراكز القرآنية الصيفية مباشرة وإشرافاق .5

  :كادمييةاخلربات األ

  املكال /الكرمي القرآن جبامعة الكرمي القرآن وعلوم التفسري مادة يف حماضراً  عملت. 
  املكال / حضرموت بعاصمة اإلميان حماضرا يف مادة التجويد جبامعةعملت. 
 املكال /اإلسالمية والعوم القرآن جبامعة كرمي  قرآن حلقة شيخ عملتُ  كما. 

 اهليئات اإلدارية العليا: 

 . رئيس مؤسسة شباب حضرموت للتنمية 
 هليئة اإلدارية ابجلمعية اخلرييةلتعليم القرآن الكرميعضو ا. 
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية / فرع املكال.األكادميي لس اجملعضو 
  عضو اللجنة العلمية برابطة دعاة حضرموت. 
 حمافظة حضرموت.على/درب معتمد من قبل مجعية القرآن لتدريب برانمج منهج حياة م 
  



   

 :اخلربات املهنية والعلمية

 :اجملال اإلداريأ . يف 

 م2008التعليم ابجلمعية اخلريية لتعليم القرآن الكرمي  عام  ـ خربة عام  مدير 1
 م.2012م ـ 2009التعليمية جبامعة القرآن والعلوم اإلسالمية من  نـ انئب العميد للشؤو 2
 ـ مدير مؤسسة شباب حضرموت للتنمية  3
   .لتعليم القرآن الكرميسنوات مدير مدرسة عمر بن اخلطاب  6ـ خربة  4
 ركز اإلجازة والتلقي ابلسندمل سنوات مديرا   3ـ خربة  5
 ـ انئب العميد للشؤون الطالب جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية . 6
 سنوات يف إدارة الدورات واملراكز القرآنية. 3ـ خربة 7
 سنوات يف إدارة وحتكيم املسابقات القرآنية . 4ـ خربة  8
 لوزارة الرتبية والتعليم . ةمدير مدرسة امليناء لتعليم القرآن الكرمي التابع ـ9

 .فرع املكال /الكرميرد البشرية جبامعة القرآن ـ مدير املوا10
 . التطوعيب .يف جمال العمل 

 ـ  مسئول املشاريع  ابهليئة اإلدارية ابجلمعية اخلريية لتعليم القرآن الكرمي .1
 اإلدارية برابطة  دعاة حضرموت .ـ  عضوا اهليئة 3
 ـ  مدير ملتقى الناصر للتدريب والتأهيل .4
 ـ رئيس مؤسسة شباب حضرموت للتنمية . 5
 

 املهــــــــــــــــــــــــــــارات الشخصية: 

كالتخطيط واعداد املشاريع واختاذ القرآرات والتفويض وتصميم الواثئق أ .المهارات اإلدارية: 
 األفكاروالتأليف، حتكيم املسابقات القرآنية،  اإلدارة ، املشاركة ، توجيه احللقات القرآنية.إعداد 

 التصميم بربانمج فوتوشوب والتصوير. .المهارات الفنية: ب

اإللقاء واخلطابة وإدارة الوقت وفن احلوار وترتيب احلياة وحل  .المهارات الشخصية:ج
 عمل. املشكالت وإدارة الذات، وإدارة فريق

 التعامل مع الكبيوتر واستخدام األجهزة والربامج احلديثة..المهارات التقنية: د
التحدث بلغيت األم)اللغة العربية(، مهارة التحدث ابلبهاسا ماليو، .المهارات اللغوية: هـ

 وأجيد التخاطب اىل حد ما ابللغة االجنليزية.



   

 

 الدورات التدريبية احلاصل عليها:

احللقات القرآنية وكان فيها دورة إدارة الذات ـ  دورة إدارة الوقت ـ فن االتصال ـ ـ دورة موجهي 1
 9على. 1صناعة القائد ـ قاعدة  

 ـ دورة حتليل الشخصية عن طريق التوقيع ) الفولوجرايف(.2
 .ـ مهارات يف فن اإللقاء واخلطابة 3
 . بـ الرخصة الدولية يف قيادة احلاسوب، وبرانمج يف الفيتو شو 4
(ساعات ـ الوسائل التعليمية ملدة 8ـ دورة املدرب املعتمد لربانمج منهج حياه )أهداف املنهج ملدة ) 5
(ساعات ـ األنشطة ملدة 8(ساعات ـ صياغة األهداف ملدة )8ـ فن التعامل ملدة ) ات(ساع8)
 (ساعات(.8)
 ( . TOTـ دورة  الرخصة الدولية لتدريب املدربني  ) 6 

 ساعة يف جامعة القرآن الكرمي/ املكال . 40ط التنفيذي مدهتا ـ دورة التخطي7
 ـ املاجستري املهين يف إدارة األعمال يف حمفاظة صنعاء .8
 ساعة يف جامعة القرآن الكرمي/ املكال. 40ـ برانمج املهارات اإلدارية ملدة 9

 ( أشهر.3ـ برانمج إعداد اسرتاتيجية جامعة القرآن الكرمي/ املكال برانمج ملدة )10
 ـ دورة مناهج البحث العلمي جبامعة يونيزا ابلعريب واإلجنليزي.11
 مبوقع أريد االلكرتوين. دورة مناهج البحث العلمي ـ 12
 ـ دورة مدخل إىل علوم الشريعة للعالمة حممد ولد الددو.13
 ـ  دورة مدخل إىل علوم املقاصد للعالمة أمحد الريسوين جبامعة يونيزا.14
 امعة السلطان زين العابدين ماليزاي.جبـ مااليسع الباحث جهله للعالمة أمحد الريسوين، املقام 15
 والناقد مبوقع أريد االلكرتوين. العلمي التفكري دورةـ  16
 والتوثيق مبوقع أريد االلكرتوين. املصادر برامج  دورةـ 17
 األطروحة مبوقع أريد االلكرتوين. صناعة  دورة ـ 18
 جهلة من املفاهيم مبوقع أريد االلكرتوين. الباحث يسع ال ما  دورةـ 19
 .العربية مبوقع أريد االلكرتوين_األكادميية_لكتابة  دورة ـ 20

ــواايت: ــ ــــ ــــ  اهلـــ

  السباحة ـ كرة القدم ـ اإلصطياد.                   
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